
 

 
 

 

مدراء مدارس عاليه يعتصمون للمطالبة     -

 بمستحقات الصناديق 

ووزير التربية يعلن سداد مستحقات        -

 صناديق المدارس الرسمية 
آفانس لذوي  "اعتصام ألهالي مدرسة     -

 " االحتياجات

من الطالب يبحثون عما يالئم       %  71-

 سوق العمل والثلث مستعد لإلضراب

استمرار النزاع بين لجنة األهل في         -
 فردان واإلدارة-الليسيه

طالب لبنان رهينة األقساط الخيالية        -

 للتعليم الخاص 

طالب العلوم االجتماعية  يعتصمون        -
  LMDرفضاً لنظام 

 

 

لبنان يملك سوقاً صحياً كبيرةً       :  خليفة-
 ومستعد لفتحه لألشقاء

يعتصمون  ”الحريري الجامعي “موظفو  -

 مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة

 مستشفى تهمل    ١٠٠إنــذارات إلى    -

 نفاياتها
تهافت على تصنيف المستشفى الجامعي      -

 !ألنه يربح أكثر

 معدل الوالدات القيصرية مرتفع في لبنان -

 
 

 

 مليار ليرة حقوق وزارة الشؤون        50-

 ”المال“لدى 

 "الميثاق اإلجتماعي"الصايغ يطلق -

ينتقد إعادة حرب مشروع       ”العمالي”-

 التقاعد الى مجلس النواب

 برنامج لدعم األسر الفقيرة-

ذوو الحاجات الخاصة أكثر إنتاجية في       -
 العمل ولبنان يسعى إلى دمجهم مدرسياً

الشعب يريد  ”:  الالجئون الفلسطينيون -

 ”إصالح األونروا

مراجعة لحقوق الالجئين الفلسطينيين بين     -
 تقريرين يرفعهما لبنان لألمم المتحدة

 في هذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 الرعاية واألمان ااإلجتماعيي

 ات تمر بتعزيز التعليم الرسمي في لبنان/حقوق المعلمين

 راصد الحقوق االجتماعية
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شكلت المؤسسات التعليمية الرسمية في لبنان، وانتشرت تحت ضغط الطبقات الشعبية بعد االستقالل عام              
، وفي ظل الحاجة المتزايدة ألجهزة الدولة واإلقتصاد الوطني لكفاءات مختلفة من الموظفين                1943

لكن قطاع التعليم الرسمي في لبنان يعاني كغيره من القطاعات          .  والعمال والمهرة وأصحاب المهن الحرة    
التابعة للدولة من مشاكل متراكمة يدفع من خاللها التالمذة واألساتذة أثمان باهظة نتيجة لتلكؤ الدولة                 

ات، وعن لعب الدور    /ممثلة بوزارة التربية التي ال تزال منكفئة عن تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين            
الريادي الذي يجب ان يضطلع به القطاع التعليم الرسمي، متنازلة عن ذلك الدور لصالح القطاع الخاص                

ن هم  /ولعّل معلمو ومعلمات القطاع الرسمي في لبنان وبشكل خاص الثانويين منهم           .التجاري والطوائفي 
من أكثر الفئات معاناة في هذا القطاع، في ظل اإلجحاف الذي ال يزال يلحق بهم منذ عقود، فال يكاد يمر                    
يوم واحد إال وتهدد رابطة الثانويين بإعتصام هنا وتوقف عن التصحيح هناك، مع اإلشارة إلى أن عدد                  

 74000 ثانوية، وتضم    252 أستاذة وأستاذ، أما عدد الثانويات فيبلغ         7000األساتذة في المالك يبلغ     
 .طالب وطالبة

 

على الرغم من نجاح تحرك أساتذة التعليم الثانوي الرسمي للمطالبة بالدرجات السبع العام الـمـاضـي،       
معاً كنـا   " وتميز مشهد الجسم التعليمي الرسمي األساسي والثانوي والمهني بالوحدة والتكاتف تحت شعار             

ومعاً سنبقى، وضعنا الكتف على الكتف والساعد بالساعد للحفاظ على وحدة التشريع في القطاع التعليمي               
ات / ، إال ان هذا النجاح ال يزال غير كاٍف في ظل تأكيد المعلمـيـن              " والسلسلة الموحدة للرتب والرواتب   

ات حرمـان   / على وجود مخطّط لإلستمرار في تقويض التعليم الرسمي، أولى عالماته، بحسب المعلّمين           
. صناديق المدارس الرسمية من مستحقاتها، مقومات صمودها، وخرق السلسلة الموحدة للرتب والرواتب           

ويرى العاملون والعامالت في هذا القطاع ان هذا المخطط يواكبه  الفساد المستشري والتدخل السياسـي                
 .والمذهبي إضافة إلى فوضى في المناهج والبرامج الدراسية، وتقليص النفقات العامة على التعليم

 

مما ال شك فيه، ان أي خطة تعتمدها وزارة التربية اللبنانية لتحسين واقع التعليم الرسمي ال تتضمن حق                  
وإلزامية التعليم للجميع، تعزيز ريادة التعليم الرسمي وتكافؤ الفرص مع التعليم الخاص وتوفير ميزانية               
كبيرة وفاعلة ، ال يمكن أن تؤمن الدعم المادي والمعنوي المطلوبين لتطوير الكادر التعليمي وتعزيز                 
وضع األساتذة، الذين يعملون على بناء أجيال هذا الوطن، وبالتالي يتوقع إستمرار مسلسل الكر والفر بين    
األساتذة والدولة،الذي ينعكس سلباً على نوعية التعليم الرسمي في ظل الخطوات التصعيدية التي قد                 

 .يتخذها األساتذة



 ووزير التربية يعلن سداد مستحقات صناديق المدارس الرسمية ....
أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف االعـمـال           

وزارة التربية تسلمت قرار تدوير االعـتـمـاد          « حسن منيمنة أن    
المخصص لسداد مستحقات صناديق المدارس الرسمية من وزارة         

وذكّرت دائرة المحاسبة المدارس المتخلفة بضرورة التسريع       .   المالية
في إيداع الدائرة أرقام حساباتها المصرفية، سيما وأن العملية تشمل          

 . مدرسة لم ترسل معامالتهـا 300 مدرسة، ويبقى نحو     1150نحو  
5022/node/ar/org.lkdg://http 

  عدم دفع مستحقاتهااضراب المدارس الرسمية بلبنان إحتجاحاً على 
لبت مختلف المدارس الرسمية االبتدائية والمتوسطة في لبنان دعـوة          
المجلس المركزي لرابطات المعلمين في المدارس الرسمية االبتدائيـة         
والمتوسطة الى اإلضراب احتجاجا على عدم دفع مستحقات صناديق         

 القاضي 661المدارس من قبل وزارة التربية، مطالبة بتطبيق القانون        
 .بتوحيد سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين ما قبل الجامعي

5016/node/ar/org.lkdg://http 
 
 

من الطالب يبحثون عما يالئم سوق العمل والثلث مسـتـعـد            %   71
 لإلضراب للمطالبة بحق العمل

مـن  %   71.3أن   "   الجامعة العربية المفتوحـة   " بينت دراسة أعدتها    
. الطالب يتوجهون إلى اإلختصاصات األكثر مالئمة مع سوق العمـل         

من المستطلعين يتمنون العمل في لبنان بعد التخرج %   50وأظهرت أن  
كما أظهرت الدراسة أن ثـلـث         .   الجامعي في مجال اختصاصهم   

 .ضراب والتظاهر للمطالبة بالحق في العملإلالمستطلعين مستعد ل
 5018/node/ar/org.lkdg://http 

 ومدراء مدارس عاليه يعتصمون للمطالبة بمستحقات الصناديق ....
نفذ مدراء مدارس رسمية في مناطق عاليه والمتن األعلى والنبطيـة           
إعتصاماً لمطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات صناديق الـمـدارس،    

في حال عدم تحويل الرسوم المدرسية، فسيـنـفـذ          " محذرين من انه    
إضراب عام على مستوى لبنان، وبعده سيكون اللقاء في الشـارع            

 .بمظاهرة مركزية في العاصمة الى وزارة التربية
 5020/node/ar/org.lkdg://http 
 

 التعليم للجميع التعليم الرسمي

 فرنسبك والجامعة األميركية يطلقان قرضاً جامعياً متخصصاً
إتفاقيـة  " فرنسبنك" الجامعة األميركية في بيروت مع مجموعة ت  وقّع

ويمنـح  .   جديدة  إلطالق قرض جامعي متخصص لطالب الجامعة       
 في المئة، على ان يسـدده        3القرض بفائدة مخفضة يبلغ معدلها      

 سنوات، مع فترة سماح تمتد حتى سنة واحدة         10الطالب على فترة    
 node/ar/org.lkdg://http/5015 ..من بعد تخرج الطالب

 
 

2ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    2أ �ـ� �ـ�   /�ــ�ـ� ن   0 1 1  

ومدارس البقاع الغربي الرسمية تهدد باإلضراب ومقـاطـعـة          . . . . 
 االمتحانات والتصحيح 

رابطة البقاع الغربي   " عقد مديرو ومعلمو المدارس الرسمية وأعضاء       
في التعليم األساسي اجتماعاً، بحثوا فيه أوضاع مدارسهـم،         "   وراشيا

وهددوا بـإعالن اإلضراب ومقاطعة أعمال المراقبة والتصحيح في        
االمتحانات الرسمية إذا لم تتم االستجابة لمطالبهم، الفتين إلـى ان            

المدارس لم تعد قادرة على االستمرار بسبب عدم توافر المحروقات،           
 .ناهيك عن القرطاسية وفواتير الكهرباء والماء والهاتف

5031/node/ar/org.lkdg://http 

 أساتذة بيروت الثانويين يطالبون بتعديل نظام الرابطة أو التأسيس لرابطة جديدة 
هدد وفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بتأسيس رابطة جديدة، حيث طالب الوفد خالل زيارة لوزير التربية بتعديل نظام الرابطة                      

ديدة بما يراعي التمثيل الحقيقي لكل القوى على قاعدة النسبية، وبدعوة من الهيئة اإلدارية الحالية، وإال سيقومون بإنشاء رابطة ديموقراطية ج                   
 node/ar/org.lkdg://http/5033 .ببرنامج عمل مطلبي وتربوي

 التعليم للجميع جامعات ومهنيات



 التعليم للجميع التعليم الخاص

 التعليم للجميع جامعات ومهنيات

3ا �ـ�ـ�ـ�ـ�     

  LMDطالب العلوم االجتماعية  يعتصمون رفضاً لنظام 
نفذ طالب معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية إعتصاماً          

، والذي يرى فيه الطالب     LMDوذلك رفضاً لتطبيق بنود نظام      
وقد طالب  .مسلسالً تنتهي حلقاته بتدمير مستقبلهم أكاديمياً ومهنياً       

ات بإصالحات ال تمس جوهر النظام الحالي،           /المعتصمون
) UNDP(وعارضوا بشدة تسلّم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي         

 .لمركز األبحاث في المعهد، المركز المقفل أصالً
 5032/node/ar/org.lkdg://http 

  استمرار السجال القانوني واإلعالمي حول رئاسة الجامعة اللبنانية
تسود الجامعة اللبنانية حالة من اإلرباك نتيجة السجال الحاصل حول          

زهير شكر في منصبه، أم ال، بعد ما        .  استمرارية رئيس الجامعة د   
وكانت هيئة  .شغر منصب الرئاسة في العشرين من شباط الماضي        

القضايا واالستشارات في وزارة العدل قد قدمت رأيها غير الملزم،           
 .بأن يخلف شكر أكبر العمداء سناً لحين تعيين رئيس أصيل

 5023/node/ar/org.lkdg://http 
 

 فرع  جديد لجامعة البلمند في إبل السقي بالجنوب
إنشاء فرع للجامعة في منطقة الجنوب نظراً للحاجة الملحة إليه، ويتوقع المسؤولون في الجامعة أن تكون بلدة ابل                    تبحث رئاسة جامعة البلمند   

وفي هذا السياق تنوي الجامعة القيام بدراسة       .السقي في قضاء مرجعيون المركز المؤقت للفرع، على ان تبدأ الدراسة فيه مطلع السنة المقبلة              
 node/ar/org.lkdg://http/5019 .إحصائية لتحديد حاجات المنطقة ورفعها الى مجلس األمناء الذي يتخذ قراراً نهائياً بذلك

 فردان واإلدارة-استمرار النزاع بين لجنة األهل في الليسيه
ئي يستمر النزاع بين إدارة مدارس الليسيه الفرنسية اللبنانية وأولياء التالمذة حول رفع اإلدارة األقساط المدرسية، حتى تحول الى نزاع قضا                    

سلبية لم يبت بعد، في وقت إتهمت لجنة األهالي اإلدارة بعدم إحترام القضاء ووزارة التربية إلرسالها كتب اإلنذار لألهالي لتهددهم بالنتائج ال                    
 node/ar/org.lkdg://http/5035.إن لم يسرعوا الى تسديد األقساط مع الزيادة المرتفعة غير المبررة قانونياً

 الجامعة اللبنانية

2أ �ـ� �ـ�   /�ــ�ـ� ن  0 1 1  

 طالب لبنان رهينة األقساط الخيالية للتعليم الخاص 
نشرت صحيفة األخبار تحقيقاً حول التكلفة العالية للتعليم الخاص فـي       
لبنان، والذي بالرغم من جودته تتصاعد تكلفته باستمرار األمر الـذي    

يضع عدداً كبيراً من الطالب أمام أزمة سداد األقساط المتوجبة عليهم،  
  .تحت طائلة حرمانهم من متابعة سنتهم الدراسية

 5030/node/ar/org.lkdg://http 

 بطاقة دعم في المدارس الكاثوليكية ألهالي التالمذة المحتاجين
عقد رؤساء وأعضاء لجان األهل في المدارس الكاثوليكية لقاء            
لعرض موضوع البطاقة التضامنية، وأبعادها من الناحية االقتصادية        

والجدير ذكره أن تلك البطاقة ترمي إلى مساعدة          .  واالجتماعية
أولياء التالمذة على متابعة تعليم أوالدهم والمساهمة المالية في دعم          

  .التالميذ المحتاجين في المدارس الكاثوليكية
5017/node/ar/org.lkdg://http 

 "القياس التربوي للتنمية المهنية المستدامة"افتتاح مؤتمر 
، برعاية وزير التربية والتعليم العالي      "القياس التربوي للتنمية المهنية المستدامة    "افتتح مركز البحوث التربوية مؤتمره السنوي الثالث بعنوان         

ممثال بالمدير العام فادي يرق، الذي أكد ان وزارة التربية تواكب مستجدات العصر العلمية، ال سيما في مجال القياس التربوي، وتمهين                        
 . لالتعليم، كما تولي أهمية بالغة للمكننة والمأسسة، ألنها تدرك أهمية نشر ثقافة الشفافية والمنهجية والموضوعية والجدية، والدقة في العم                    

5027/node/ar/org.lkdg://http 

 التعليم للجميع

 التعليم للجميع أحداث تربوية



  المؤتمر التربوي للمكاتب الحزبية يدعو إلى تعزيز التعليم الرسمي
دعا المؤتمر التربوي الوطني العام للمكاتب التربوية فـي األحـزاب            
والقوى الوطنية اللبنانية الى تعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانـيـة           
ووقف التسلط السياسي عليهما، والتدقيق في أوضاع الجامعات الخاصة         
المتكاثرة ومدى توافر الشروط المادية والتربوية واألكاديمية وتطبـيـق          
التعليم اإللزامي المجاني للجميع ودعم روابط األساتذة والمعلمين فـي           

 node/ar/org.lkdg://http/5021 .مطالبهم

4ا �ـ�ـ�ـ�ـ�    2أ �ـ� �ـ�   /�ــ�ـ� ن   0 1 1  

 التعليم للجميع أحداث تربوية
 مادة التاريخ محور مؤتمر تربوي للهيئة البنانية للعلوم

أضاء المؤتمر التربوي الثالث للهيئة اللبنانية للعلوم التربوية على         
تعلم وتعليم مادة التاريخ وتعليمه بمشاركة باحثين وتربويين           
لبنانيين وعرب وأجانب عرضوا تجاربهم وتبادلوا الخبرات حول        
أفضل الطرق لتعليم التاريخ وفق المبادئ التربوية القائمة على           

 .المقارنة والتحليل واالستنتاج والتفكير النقدي
5025/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع  مركزاً جديداً وتتقاعس عن سداد المستحقات المتوجبة عليها20وزارة الشؤون تفتتح 

ينشغل وزير الشؤون اإلجتماعية سليم الصايغ في اآلونة األخيرة بالتنقّل بين مختلف المناطق اللبنانية من أجل المشاركة في حفالت                   
إطالق مشاريع تنمية إجتماعية ومراكز للخدمات اإلجتماعية إلى جانب ممثلي المناطق والبلديات والهيئات التي استفادت من هذه                  

 حتى اآلن بافتتاح أكثر من عشرين مركزاً جديداً لوزارة الشؤون في مناطق مختلفة          2011وقد قام الصايغ منذ بداية العام.  المشاريع
خربة قنفار، الماري، شكا، البوار، دوما، معاد، كفور، غوسطا، القليعة، بسابا، حياطة، فيطرون، الكحالة، ذوق مصبح                 :  من بينها 
 . وغيرها

 

ال ينفك الوزير الصايغ يطرق أبواب الجهات الممولة من أجل تأمين مصادر مالية لتنفيذ مشاريع اجتماعية متنوعة ذات البعد البيئي                    
أو االقتصادي أو التربوي أو الثقافي أو الزراعي، والتي تستهدف بحسب تعريف الوزارة تأمين حقوق المجموعات المهمشة                     

ولعّل موافقة الحكومة االيطالية على تمويل مشروع تطوير مراكز الخدمات االجتماعية وتنفيذ مشاريع تنمية اجتماعية                 .  والفقيرة
كذلك، أعلن الوزير الصايغ مؤخراً فيما اعتبره انجازاً كبيراً         .   يورو هو أبرز ما ظفرت به الوزارة مؤخراً        2.466.000بمقدار  

 .  مليارا170ً مليار ليرة الى 102 من 2011عن رفع حصة وزارته في موازنة 
 

ولكن، وبالرغم من كل الحراك للوزير والهبات وأموال المساعدات التي تتدفق على وزارته، يعتري المراقبون شكوكاً كبيرة من                   
قدرة هذه الوزارة على القيام بواجباتها وحتى على األقل دفع المبالغ المتوجبة عليها للجمعيات المتعاقدة معها ولموظفي المراكز                    
اإلجتماعية التابعة لها، فيما تعلو أصوات الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة والموظفين فيها احتجاجاً عبر البيانات واإلعتصامات على                 

، إال أنه من    2010 عنها في    %66 بنسبة   2011صحيحاً أن وزارة الشؤون تأمل في أن ترتفع موازنتها في           .  عدم دفع مستحقاتها  
غير الواضح ما إذا كانت هذه الزيادة غير المؤكدة أصالً ستكفي لتغطية تآكل قيمة مساهماتها المالية في المشاريع اإلجتماعية التي                    
التزمت بها، ولتأمين استمرارية وتطور المراكز التي تفوق العشرين المستحدثة أخيراً والتي تمثل زيادة نسبتها في عدد المراكز                    

 .من الموازنة اإلعتيادية لوزارة الشؤون مخصصة بنسبة إللتزامتها المتكررة% 98العاملة، حيث أن 
 !!من هنا يبرز التساؤل حول مقاصد موجة فتح المراكز، وما إذا كان السبب وراءها إنتخابياً

 

  
 



 أمنية» ثكنة«قصة مستشفى زحلة الذي صار 
تحقيقاً حول المستشفى الحكومي في زحلة،      »   األخبار« نشرت صحيفة   

ـ     ، كاشفةً أن مبناه القديم قـد        » مستشفى المعلّقة « أو ما كان يعرف ب
حيث بات أشبه بثكنة عسكرية تكثر فيه الـمـراكـز           »   هويته« غير  

  node/ar/org.lkdg://http/5061.األمنية

 

يعتصمون مطالبين بدفع رواتبـهـم      “   الحريري الجامعي ” موظفو  
 المتأخرة

اعتصم موظفو مستشفى رفيق الحريري الجامعي احتجاجاً عـلـى          
عدم دفع رواتبهم كاملة خالل شهر شباط الفائت، األمر المـرشـح            
للتكرار هذا الشهر أيضاً بحسب ما أبلغت إدارة المستشفى عدداً من           

  node/ar/org.lkdg://http/5036.المعتصمين

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 !تهافت على تصنيف المستشفى الجامعي ألنه يربح أكثر
تسعى مستشفيات خاصة لجر وزارة الصحة إلى تصنيفها مستشفيات جامعية مما يتيح لها أرباحاً إضافية، نتيجة امتيازات كثيرة يحظى بهـا                     

 .   »تحت التجربة«والسماح لها باستيراد أدوية % 25المستشفى الجامعي وفي مقدمها زيادة تعرفاتها بنسبة ال تقّل عن 
 5037/node/ar/org.lkdg://http 

 وزير الشؤون اإلجتماعية يطلق وحدة الصحة اإلنجابية
-أطلق وزير الشؤون اإلجتماعية سليم الصايغ وحدة الصحة االنجابية        

الجنسية، وهي وحدة جديدة استحدثتها الوزارة بعدما كانت تعمل حتى          
الذي استمر طيلـة    "   مشروع الصحة االنجابية  " األمس القريب بعنوان    

 .عشرة أعوام وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان
5055/node/ar/org.lkdg://http  

 

 حول أدوية األعشاب يؤكد االتفاق على إيجاد صيغة للمراقبة" الصحة"اجتماع وزاري في 
عقد اجتماع وزاري في مكتب وزير الصحة محمد خليفة تم خالله درس موضوع المتممات الغذائية وأدوية األعشاب الطبيعية، والصيغ التي                    

  node/ar/org.lkdg://http/5053.يمكن إتباعها لمراقبة هذا الموضوع في ظل غياب قوانين ترعاه وآليات لتحديد المخالفات
 

 لبنان يملك سوقاً صحياً كبيرةً ومستعد لفتحها لألشقاء: خليفة
ـ         لمجلس وزراء   35أشار الوزير محمد خليفة خالل افتتاح الدورة ال

الصحة العرب إلى النقص الذي تعانيه بعض المجتمعات العربية في          
مجال الخدمات الطبية، معلناً استعداد لبنان، الذي يملك قطاعاً صحياً          
متنوعاً وكبيراً من حيث حجمه ونوعيته، لفتح هذا القطاع لألشقـاء           

 .العرب واألصدقاء في أفريقيا وآسيا
5045/node/ar/org.lkdg://http  

 الصحة للجميع سياسات صحية
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  مستشفى تهمل نفاياتها١٠٠إنــذارات إلى 
أعلن وزير البيئة محمد رحال أنه وبعد التواصل مع وزير الصحـة            
محمد جواد خليفة، قام بتوجيه ثالثة إنذارات إلى مئة مستـشـفـى             
لاللتزام بمعالجة نفاياتها الطبية بطريقة بيئية سليمة تحت طائلة رفع          

  . دعاوى قضائية بحقها
 5088/node/ar/org.lkdg://http 

 معدل الوالدات القيصرية مرتفع في لبنان 
سجل معدل الوالدات القيصرية في لبنان رقماً مرتفعاً تجاوز، بحسب 

، أربعين في »الجمعية اللبنانية للتوليد واألمراض النسائية«رئيس 
أن » منظمة الصحة العالمية«المئة من مجمل الوالدات في حين تعتبر 

 ... هذا المعدل يجب أال يتجاوز  خمسة عشر في المئة
5086/node/ar/org.lkdg://http  
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 الرعاية واألمان االجتماعي اإلستراتجية اإلجتماعية

 الرعاية واألمان االجتماعي العمل والضمان

ذوو الحاجات الخاصة أكثر إنتاجية في العمل ولبنان يسعـى إلـى             
 دمجهم مدرسياً

أصدرت وزارة التربية اللبنانية قراراً يتعلق بتطبيق الدمج المدرسـي          
 مدارس رسمية في مناطق مختلفة مـن  5لذوي الحاجات الخاصة في  

 وذلك في صفوف 2012-2011البالد، لفترة تجريبية للعام الدراسي      
 .الروضات والحلقتين األولى والثانية

5050/node/   ar/org.lkdg://http  
 
 

 ينتقد إعادة حرب مشروع التقاعد الى مجلس النواب» العمالي«
إنتقد اإلتحاد العمالي العام إعادة وزير العمل بطرس حرب مشروع قانون نظام التقاعد والحماية اإلجتماعية الى مجلس النواب مـن دون      

 . األخذ بمالحظاته وال بالدراسات االكتوارية الالزمة تنفيذاً لالتفاق الذي أبرم مع منظمة العمل الدولية
5062/node/ar/org.lkdg://http  

 "الميثاق اإلجتماعي"ويطلق ايضاّ ..... 
الميثاق اإلجتماعي والذي يهدف إلى تكريس "أطلق الوزير سليم الصايغ 

األمان االجتماعي على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، والذي عمـلـت           
 . وزارة الشؤون االجتماعية على وضعه منذ أكثر من سنة 

5057/node/ar/org.lkdg://http  

  مشاريع للتنمية االجتماعية بتمويل ايطالي9الصايغ يطلق 
أطلق الوزير سليم الصايغ تسعة مشاريع تنمية إجتماعية تـقـرر         

البقاع، جـبـل     :   تنفيذها بتمويل من الحكومة اإليطالية في مناطق      
 .لبنان، الشمال، والجنوب

5042/node/ar/org.lkdg://http  
 

 الرعاية واألمان االجتماعي حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 »المال« مليار ليرة حقوق وزارة الشؤون لدى 50
أعلن الوزير سليم الصايغ أن المشاكل المالية هي التي وضعت حداً           
للبرامج المقررة التي لم تكتمل بمراحلها التنفيذية، كاشفاً أنه لـدى           

. . .  مليار لـيـرة    50الوزارة حقوق مالية في وزارة المال تقارب        
5059/node/ar/org.lkdg://http  

  "آفانس لذوي االحتياجات"اعتصام ألهالي مدرسة 
مدرسة آفانس لداء الصـرع وذوي        " إعتصم أهالي التالمذة في     

في باحة المدرسة في مدينة عاليه، إليصال الصـوت         "   االحتياجات
إلى المسؤولين في خطــوة تهدف للحؤول دون إقفال المدرسـة          
التي تواجه ظروفاً مادية صعبة، لعدم رفدها بالمساعدات من وزارة          

 الشــؤون االجــتماعية
.5034/node/ar/org.lkdg://http 

 مركزان للخدمات االنمائية في الكحالة ودير القمر
. افتتح وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ مركزين جديدين للخدمات اإلنمائية في كل من الكحالة ودير القمر وذلك في احتفالين منفصلين                   

5056/node/ar/org.lkdg://http  

 “الشؤون”برنامج خاص لدعم األسر الفقيرة عبر 
كشف وزير الشؤون اإلجتماعية سليم الصايغ عن برنامـج خـاص            
باشرت الدولة بتنفيذه لمعالجة أوضاع األسر الفقيرة في لبنان، مـن            
خالل المراكز التابعة للوزارة بعد تطوير وقدراتها على جـمـيـع             

 ... المستويات، وعن طريق ضم فريق  من المتخصصين إليها
5087/node/ar/org.lkdg://http  
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ات /حقوق فلسطينيين أوضاع وشجون  

مراجعة لحقوق الالجئين الفلسطينيين بين تقريرين يرفعهما لبـنـان          
 لألمم المتحدة

ومكتب المفوض السـامـي     »   لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني   « عقدت  
لحقوق اإلنسان طاولة مستديرة لمناقشة التوصيات الصـادرة عـن           

 حول حقوق الالجـئـيـن       2010االستعراض الدوري الشامل للعام     
  node/ar/org.lkdg://http/5043. الفلسطينيين في لبنان

 دراسة لألمم المتحدة حول المناطق المتاخمة للمخيمات
برنامج األمم المتـحـدة     « و»   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   « أصدر  

: استطالع المناطق الرماديـة   « دراسة بعنوان   »   للمستوطنات البشرية 
الوصول إلى الخدمات المدنية األساسية في المناطق المـحـيـطـة            

 .»بمخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان
 5044/node/ar/org.lkdg://http 

 أدوية األمراض المستعصية والسرطان بأسعار مخفّضة للفلسطينيين
عقدت األونروا اتفاقاً مع وزارة الصحة العامة لتأمين أدوية لألمراض المزمنة والسرطان بحسم على أسعارها لالجئين الفلسطينيين في لبنان                   

  node/ar/org.lkdg://http/5051%.60و% 3مما سيمكّن هؤالء اإلفادة من خفض أسعار األدوية بنسبة تتراوح بين 
 

 اعتصام فلسطيني امام األونروا احتجاجا على تقليص الخدمات
نفّذ فلسطينيو منطقتي صيدا وصور اعتصامين ونصبوا الخيم امام 
مكتب األونروا في المدينتين احتجاجاً على سياسة المنظمة الدولية 

تجاه الشعب الفلسطيني والمتمثلة في التقليص  المستمر للخدمات 
 .الصحية والتربوية واالجتماعية

 5058/node/ar/org.lkdg://http  

 »اللجنة الشعبية«اعتصام لتغيير : مخيم البداوي
اللجنـة  « اعتصم عدد من أبناء مخيم البداوي مطالبين بتغيير أعضاء          

 عاماً، في خطوة إعتـبـرت       40ورئيسها المعتمد منذ نحو     »   الشعبية
 .سابقة على صعيد المخيمات الفلسطينية في لبنان

  5049/node/ar/org.lkdg://http 

 »الشعب يريد إصالح األونروا«: الالجئون الفلسطينيون
اعتصم الجئون فلسطينيون من مختلف المخيمات أمام مبنى األونروا         
في منطقة بئر حسن للمطالبة بتحسين الخدمات المقدمة إليهم من قبل           

  node/ar/org.lkdg://http/5046..الوكالة

 دليل المعامالت االدارية لالجئين الفلسطينيين
دليل معـامـالت    »   « حماس  -حركة المقاومة اإلسالمية    « أصدرت  

الالجئين الفلسطينيين في األمن العام والشؤون السياسية واألونـروا         
، و الذي يحتوي جملة المعلومـات الـالزمـة      » 2011  -  2010

الستصدار ما يحتاجه الفلسطينيون في لبنان من أوراق ومستنـدات          
  node/ar/org.lkdg://http/5047.ومعامالت

ثلث المرضى في برج البراجنة يعانـون      :   »   أطباء بال حدود  « دراسة  
 من االكتئاب نتيجة الظروف المعيشية

عـن األوضـاع     »   أطباء بال حدود  « أظهرت دراسة أعدتها منظمة     
المعيشية والنفسية ألهالي مخيم برج البراجنة الفلسطينيين أن ثـلـث           

النفسي الـذي   _ المرضى الذين تتم معاينتهم، ضمن البرنامج الصحي      
 ...  مصابون بحالة اكتئاب2008أطلقته في المخيم في العام 

 5054/node/ar/org.lkdg://http 

 " البارد"واحتجاج على وقف تمويل التدريب المهني في .....
إعتصاماً إحتجاجاً " مركز البارد للتدريب المهني والتقني"نفذ طالب 

على قرار وكالة األونروا تقليص الخدمات التي يقدمها المركز 
 . طالب يتابعون دراستهم فيه600لقرابة ال

  5084/node/ar/org.lkdg://http 

  

ات /حقوق فلسطينيين تحركات مطلبية  



 تابع-تحركات مطلبية

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

P.O Box: 16-5302 (1100 203 

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 
www.lkdg.org.lb  

 

 اعتصام مفتوح حتى تحسين األوضاع: »األطباء الفلسطينيون«
اعتصاماً أمـام   »   االتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين    « نظّم  

جمعية الهالل األحمر  « مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة لمطالبة        
 .بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم» الفلسطيني

5052/node/ar/org.lkdg://http  

http://www.facebook.com/home.php?
#!/pages/Active-Citizenship-in-
Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-
lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  

 طباء وممرضون يعتصمون أمام مستشفى الهمشري التابع للهالل االحمرأ
ـ         في صيدا اعتصاماً، مطالبين بـزيـادة   "   جمعية الهالل األحمر الفلسطيني   " نفّذ االطباء والممرضون والعاملون في مستشفى الهمشري التابع ل

رواتبهم وتأمين الضمان الصحي والتقاعدي وتوفير العالوات ومستحقات نهاية الخدمة لهم ولتحسين وتطوير أداء مستشفيـات ومـراكـز                    
  node/ar/org.lkdg://http/5060. الجمعية
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ات /حقوق فلسطينيين  

 مستشفى بلسم التابع للهالل األحمر تحت المجهر
طالبت اللجان األهلية في مخيم الرشيدية بوقف تحويل حاالت الوالدة          
التي تغطيها األونروا إلى مستشفى بلسم التابع لجمعية الهالل األحمر          
الفلسطيني، وذلك بعد تكرار األخطاء الطبية التي أدت أخيراً إلى وفاة           

  node/ar/org.lkdg://http/5083. امرأة أثناء الوالدة


